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NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA
I. Thông tin chung về nhiệm vụ:
1. Tên nhiệm vụ, mã số
Tên đề tài: Phát triển nguồn nhân lực và nhân lực chất lượng cao
phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ
Mã số: KHCN/14-19/X05
Thuộc: Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng
Tây Nam Bộ
2. Mục tiêu nhiệm vụ:
Mục tiêu tổng quát
Xây dựng chiến lược và đề xuất hệ giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất
lượng cao phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ đến 2020, tầm nhìn
2035.
Mục tiêu cụ thể
+ Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực vùng Tây Nam Bộ giai đoạn 19862015; làm rõ nhu cầu về nguồn nhân lực và nhân lực chất lượng cao đối với
phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nam Bộ giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn
2035.
+ Xây dựng luận cứ khoa học, đề xuất các giải pháp phát triển nguồn nhân
lực nhằm phục vụ phát triển bền vững cho vùng Tây Nam Bộ giai đoạn 20152020, tầm nhìn 2035.
3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: GS.TS. Đặng Nguyên Anh
4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Xã hội học
5. Tổng kinh phí thực hiện: 2.650 triệu đồng.
Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 2.650 triệu đồng.
Kinh phí từ nguồn khác:

0

triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:
Bắt đầu: tháng 12/2015
Kết thúc: tháng 12/2017
Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền: Tháng
12/2015 đến tháng 5/2018 (gia hạn 06 tháng)
7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:
Số
TT

Họ và tên

Chức danh
Cơ quan công tác
khoa học,
học vị
Giáo sư Tiến sĩ - Viện Xã hội học
Chủ nhiệm ĐT

1

Đặng Nguyên Anh

2

Nguyễn Đức Vinh

Phó Giáo sư
Tiến sĩ

Viện Xã hội học

3

Nguyễn Đức Chiện

Phó Giáo sư
Tiến sĩ

Viện Xã hội học

4

Lê Thanh Sang

Phó Giáo sư
Tiến sĩ

Viện Khoa học xã hội vùng
Nam bộ

5

Bùi Tất Thắng

Phó Giáo sư
Tiến sĩ

Viện Chiến lược chính sách
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

6

Mạc Văn Tiến

Phó Giáo sư
Tiến sĩ

Viện Nghiên cứu Khoa học
dạy nghề - Bộ Lao động,
Thương binh & Xã hội

7

Lưu Bích Ngọc

Phó Giáo sư
Tiến sĩ

Viện nghiên cứu Dân số và
các vấn đề xã hội - Đại học
Kinh tế Quốc dân

8

Đinh Ngọc Quý

Thạc sĩ

Ủy ban về các vấn đề xã
hội của Quốc hội

9

Trần Nguyệt Minh Thu

Tiến sĩ

Viện Xã hội học

10

Đỗ Thị Lệ Hằng

Tiến sĩ

Viện Tâm lý học

11

Nguyễn Thị Minh Phương

Tiến sĩ

Viện Xã hội học

12

Nguyễn Như Trang

Thạc sĩ

Viện Xã hội học

II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:
1. Về sản phẩm khoa học:
1.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành:
Số
TT

Tên sản phẩm

Số lượng
Xuất
sắc

Đạt

Khôn
g đạt

Khối lượng
Xuất
sắc

Đạt

Khôn
g đạt

Chất lượng
Xuất
sắc

Đạt

1

Báo cáo tổng hợp

x

x

x

2

Báo cáo tóm tắt

x

x

x

2

Báo cáo kiến nghị

x

x

x

3

Chiến lược phát triển
nguồn nhân lực và
nhân lực chất lượng
cao phục vụ phát triển
bền vững Tây Nam Bộ
đến 2020, tầm nhìn
2035

x

x

x

4

Báo cáo định kỳ
(03 báo cáo)

x

x

x

5

Bài đăng Tạp chí
(06 bài)

x

x

x

6

Sách chuyên khảo
“Phát triển nhân lực
chất lượng cao để phát
triển bền vững vùng
Tây Nam Bộ”

x

x

x

7

Đào tạo 01 Thạc sỹ đã
bảo vệ thành công năm
2016

x

x

x

Không
đạt

Đào tạo 01 NCS Tiến
sỹ Xã hội học, dự kiến
bảo vệ tháng 4/2019
1.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao (nếu có):
Số
TT
1

Tên sản phẩm

Thời gian dự
kiến ứng dụng

Cơ quan dự kiến
ứng dụng

Ghi chú

1.3.Danh mục sản phẩm khoa học đã được ứng dụng (nếu có):
Số
TT

Tên sản phẩm

Thời gian ứng
dụng

Tên cơ quan ứng
dụng

Ghi chú

1

2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:
Đề tài nghiên cứu “Phát triển nguồn nhân lực và nhân lực chất
lượng cao phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ” được thực hiện
trong bối cảnh khu vực đang trải qua những cơ hội và thách thức dưới tác
động của biến đổi khí hậu và môi trường, đô thị hóa, di cư, tiến bộ kỹ thuật
và Cách mạng công nghiệp 4.0,… Đề tài tập trung giải quyết những vấn đề
mà các công trình khoa học trước đây chưa đi sâu và chưa xem xét đây đủ.
Qua đó, góp phần bổ sung vào hệ thống các công trình khoa học ở Việt Nam
về lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực và nhân lực chất lượng cao trên địa bàn
vùng Tây Nam Bộ.
Phát triển nguồn nhân lực và nhân lực chất lượng cao là nhân tố có
ảnh hưởng quyết định đến sự phát triển bền vững của Tây Nam Bộ cũng như
của cả nước trong quá trình hội nhập. Đề tài đã góp phần xây dựng chiến
lược và đề xuất hệ giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục
vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ đến năm 2020, tầm nhìn 2035.
Trên cơ sở đánh giá thực trạng nguồn nhân lực Tây Nam Bộ, đề tài đã làm rõ
và dự báo được nhu cầu nhân lực đến 2040 nhằm phát triển bền vững vùng
Tây Nam Bộ
Có thể nói, nguồn nhân lực của khu vực này dồi dào về số lượng lao
động khá lớn so với các khu vực khác do quy mô dân số đông, đang nằm
trong thời kỳ “dân số vàng”. Trong thời gian qua, việc phát triển nguồn nhân
lực Tây Nam Bộ chủ yếu tập trung vào nâng cao dân trí, đào tạo kỹ năng,
nâng cao quy mô đào tạo đại học phục vụ cho phát triển kinh tế, xã hội của
vùng nói chung, mà chưa thực sự dựa trên quan điểm phát triển bền vững.
Cơ cấu kinh tế nhỏ và phân tán chưa cho phép phát huy được những lợi thế
so sánh của vùng. Khi so sánh Tây Nam Bộ với các vùng miền khác thì trình

độ và chất lượng nguồn nhân lực khu vực này vẫn còn thấp, chưa đáp ứng
được đúng yêu cầu phát triển của vùng.
Đặc trưng trên được thể hiện qua tỷ lệ lao động qua đào tạo thấp trong
khi tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm còn cao. Nông nghiệp là một thế
mạnh của Tây Nam Bộ, nhưng xu hướng chuyển dịch từ nông nghiệp sang
phi nông nghiệp đang thể hiện khá rõ nét, nhất là dịch chuyển sang khu vực
không chính thức. Nhân lực đang làm nông nghiệp hiện nay ở các địa
phương Tây Nam Bộ là những lao động lớn tuổi không có khả năng chuyển
đổi công việc, và đang bị tụt hậu so với mặt bằng chung của cả nước. Nhiều
lao động bị nghỉ việc từ các khu công nghiệp (do quy định không tuyển dụng
lao động phổ thông sau 35 tuổi) nay quay về quê hương cần có thu nhập và
việc làm nhưng không thể bố trí được, hậu quả là thất nghiệp và thiếu việc
làm gia tăng ở nhiều địa phương trong vùng. Trong khi đó, cha mẹ và bản
thân thanh niên có tâm lý không thích học nghề mà thi vào đại học khiến cho
các trường cao đẳng nghề không thu hút và không đào tạo được các nhân lực
trẻ cần thiết cho khu vực. Đào tạo nhân lực của Tây Nam Bộ chưa dựa trên
cơ sở nhu cầu của thị trường và doanh nghiệp.
Kết quả phân tich cho thấy phần đông các doanh nghiệp hiện có quy
mô nhỏ và siêu nhỏ, phản ánh rõ nét một khoS. Số lượng lao động đã qua
đào tạo rất thấp, khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong tuyển dụng.
Tình trạng nhân lực chưa đáp ứng được cả về số lượng và về chất lượng diễn
ra phổ biến. Nhiều doanh nghiệp tuyển dụng lao động nhưng phải đào tạo lại,
và việc đào tạo lại nguồn lao động khiến cho các doanh nghiệp bị tốn kém
thời gian và kinh phí, quay lưng lại với tuyển dụng nhân lực. Chỉ khi chất
lượng nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp tốt mới có thể tạo ra sản phẩm
nông nghiệp đáp ứng được các yêu cầu trong nước cũng như trên thị trường
quốc tế mà Tây Nam Bộ có ưu thế.
Theo kết quả dự báo của đề tài, để đáp ứng được yêu cầu phát triển mà cụ
thể là để đạt được tốc độ tăng trưởng cao thì đến năm 2035, Tây Nam Bộ phải
huy động được quy mô nhân lực tăng gấp 5 lần quy mô nhân lực của năm
2015. Muốn vậy, các tỉnh vùng Tây Nam Bộ phải có những chính sách, cơ
chế đột phá, có hiệu quả để đào tạo và thu hút nhân lực chất lượng cao nhằm

tạo ra nguồn cung nhân lực chất lượng cao trong nội vùng. Rõ ràng là, phát
triển nhân lực vùng Tây Nam Bộ chưa dựa trên nhu cầu và xu hướng phát
triển của vùng, chưa dựa trên dự báo trung hạn và dài hại. Chưa xây dựng
được hệ thống giám sát, đánh giá phát triển nhân lực và nhân lực chất lượng
cao của vùng.
Kết quả của đề tài một lần nữa khẳng định rằng Tây Nam Bộ cần có cơ

chế, chính sách để phát triển nguồn nhân lực theo hướng đáp ứng được yêu
cầu phát triển bền vững. Đương nhiên, cần cải thiện cả chất lượng đường xá,
cơ sở hạ tầng, logistics và cần có một thị trường việc làm tương xứng với
tiềm năng của vùng, trên cơ sở đó nâng cao năng suất nhằm cải thiện nguồn
thu nhập và chất lượng cuộc sống của người lao động, các hộ gia đình, đồng
thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để phát triển bền vững vùng Tây
Nam Bộ.
3. Về hiệu quả của nhiệm vụ:
3.1. Hiệu quả nghiên cứu, đào tạo
- Kết quả khảo sát của đề tài tại 5 tỉnh Tây Nam Bộ đã cho thấy hiệu
quả của nhiệm vụ về nghiên cứu, đào tạo. Đề tài đã góp phần tăng cường
năng lực cho các tổ chức tham gia, bao gồm cơ quan chủ trì thực hiện và các
cơ quan phối hợp nghiên cứu, cũng như đội ngũ cán bộ nghiên cứu thuộc các
cơ quan nói trên.
- Đề tài đã xem xét một số lý thuyết phát triển nguồn nhân lực với nội
hàm bao gồm thuyết kinh tế học, thuyết tâm lý học và thuyết hệ thống, trên
cơ sở đó lý giải và đánh giá vai trò của nguồn nhân lực trong phát triển bền
vững ở cấp độ quốc gia, khu vực và tổ chức, trong đó có các tỉnh Tây Nam
Bô.
- Đề tài cũng đã góp phần hoàn thiện các tư liệu và dữ liệu về nguồn
nhân lực và nhân lực chất lượng cao, đóng góp quan trọng cho các cơ quan
khoa học và hoạch định chính sách, cũng như các giảng viên và sinh viên tại
các cơ sở đào tạo ở Việt Nam nói chung và Tây Nam Bộ nói riêng.
- Tạo điều kiện cho các học viên cao học, các nghiên cứu sinh tại cơ
quan chù trì và tham gia có thể tiếp nhận được các tư liệu và sử dụng số liệu

được thu thập từ cuộc khảo sát tại Tây Nam Bộ. Đề tài góp phần đào tạo 01
học viên cao học và 01 nghiên cứu sinh trong thời gian thực hiện.
- Các kết quả nghiên cứu của đề tài, bao gồm các báo cáo tổng hợp,
báo cáo tóm tắt, báo cáo kiến nghị và các bài báo khoa học được sử dụng làm
tài liệu tham khảo trong nghiên cứu, học tập tại Học viện Khoa học xã hội và
các cơ quan khác trong và ngoài Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
3.2. Hiệu quả xã hội
- Các báo cáo đề xuất, kiến nghị và cơ sở dữ liệu của đề tài cung cấp
các luận cứ khoa học quan trọng cho việc xây dựng đường lối, chủ trương và
giải pháp về đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu PTBV của khu vực Tây Nam
Bộ cũng như của
- Các hoạt động điều tra, khảo sát, phỏng vấn, hội thảo và tọa đàm
khoa học của đề tài góp phần làm thay đổi và nâng cao nhận thức của cán bộ
quản lý các cấp và người dân ở Tây Nam Bộ về các yêu cầu của PTBV vùn;
về việc hoạch định, thực thi và sửa đổi chính sách PTBV và vai trò của các
bên trong quá trình PTBV vùng.
- Các bài báo khoa học được công bố đã góp phần thay đổi nhận thức
của xã hội về các vấn đề liên quan đến PTBV vùng nói chung, và PTBV
vùng Tây Nam Bộ nói riêng.

III. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ
1. Về tiến độ thực hiện: (đánh dấu √ vào ô tương ứng):
- Nộp hồ sơ đúng hạn

√

- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng
- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng
2. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:
- Xuất sắc
- Đạt
- Không đạt

√

Cam đoan nội dung của Báo cáo là trung thực; Chủ nhiệm và các thành viên
tham gia thực hiện nhiệm vụ không sử dụng kết quả nghiên cứu của người khác trái
với quy định của pháp luật.
CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ
(Học hàm, học vị, Họ, tên và chữ ký)

THỦ TRƯỞNG
TỔ CHỨC CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ
(Họ, tên, chữ ký và đóng dấu)

GS.TS. Đặng Nguyên Anh

PGS.TS. Nguyễn Đức Vinh

